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R E P U B L I K A E SH Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA DURRËS

NDËRMARRJA SHËRBIMEVE KOMUNALE DURRËS

Nr.______ Prot Durrës, më___.___.2019

LËNDA : Njoftim Fituesi

NGA : NDËRMARRJA SHËRBIMEVE KOMUNALE DURRËS

PËR : Firma Klosi-R Company

me adresë : Tirane, Njesia Administrative nr. 3, rruga Tele Ndini, Pallati nr. 1, Kati nr. 1, me
administrator Ramazan Rami, me NIPT L72120030I.

Proçedura e prokurimit: Proçedurë kërkesë për propozim

Nr.references proçedures/lotit: REF – 08174-02-15-2019

Objekti : Blerje Goma
Përshkrim i shkurtër i kontratës:

Fondi limit 2.399.177 lekë pa TVSH

Sasia e mallit do te jete sipas DST

Data e zhvillimit të proçedurës së prokurimit : 13.06.2019 ORA 11.00

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [25.02.2019] [Numri 8]

ka dalë njoftimi i kontratës së këtij tenderi.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët oferta ekonomikisht më e favorshme  
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Njoftojmë se, kanë qenë pjesemarrës në proçedurë këta ofertues me vlerat përkatese të ofruara:

1. Emri i plotë i shoqerisë : “Klosi-R Company” shpk

Numri i NIPT-it L72120030I

Vlera (me numra dhe fjalë)

1.900.000 lekë (nje million e nenteqindmije lekë) pa tvsh

2.Emri i plotë i shoqerisë : “Eral Construction Company” shpk

Numri i NIPT-it K82230002K

Vlera (me numra dhe fjalë)

1.970.000 lekë (nje million e nenteqind e shatetdhjete mije lekë) pa tvsh

Janë s’kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

Përkatesisht per arsyet e meposhteme:

1. Firma “Novakti shpk” , me adresë : Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 8, Rruga Bardhok Biba,

Pallati Hodaj, Shkalla A, Ap 07, me administrator Argus Xoxi,me NIPT L61415029I

Dokumentacioni i paraqitur rezultoi i mangët:
 Nuk ploteson piken 2.3.5 te Shtojces 8 ne te cilen kerkohet deklarate nga OE per

marrjen persiper te trasportit te mallit objekt prokurimi, ne cdo kohe sipas kerkesave

te AK ne sasine dhe cilesine e kerkuar;

Me ofertë ekonomike 2.253.040 lekë pa tvsh dhe 2.703.648 lekë me tvsh.

2. Firma “R & R Group”, me adresë : Tiranë, Kamëz, Lagjja “ Valias’, Rruga Skëndërbeu”,

Zona kadastrale nr. 2066, Numer pasurie 25/13, me administratore Lulëzime Rami, me NIPT

K81415001A

 Nuk ploteson piken 2.2.2 te Shtojces nr. 8 te DST ne te cilen kerkohet kopje e vertetuar e

Bilancit te vitit 2015, te shoqeruara me konfirmimin nga dega e tatim taksave;

Me oferte ekonomike 2.100.000 lekë pa tvsh dhe 2.520.000 lekë me tvsh.

3. Firma ”RA – MI Kompani” , me adresë : Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 3, Rruga Tele

Ndini,Pallati nr 1, Kati 1, me administrator Blerta Nika , me NIPT L61327009F

Dokumentacioni i paraqitur rezultoi i mangët:
 Nuk ploteson piken 2.2.2 te Shtojces nr. 8 te DST ne te cilen kerkohet kopje e vertetuar e

Bilancit te vitit 2015, te shoqeruara me konfirmimin nga dega e tatim taksave;
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Me ofertë ekonomike 2.000.000 lekë pa tvsh dhe 2.400.000 lekë me tvsh

Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë Shoqerinë Klosi-R Company shpk me adresë :

Tirane, Njesia Administrative nr. 3, rruga Tele Ndini, Pallati nr. 1, Kati nr. 1, me administrator

Ramazan Rami, me NIPT L72120030I, me ofertë ekonomike me ofertë ekonomike 1.900.000 lekë pa

tvsh dhe 2.280.000 lekë me tvsh, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Ndërmarrjes Shërbimeve Komunale Durrës lagja 4
Rruga Egnatia] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, por jo më vonë se
30 (tridhjetë) ditë nga dita e marrjes/publikimit së këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi

i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin

përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej me ofertë ekonomike

1.970.000 lekë pa tvsh, siç parashikohet në nenin 58 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin

Publik”.

Njoftimi i Klasifikimit perfundimtare është bërë në datë 13.06.2019

Ankesa: ka ose jo KA PATUR (ardhur me date 20.02.2019)

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë Kane marre pergjigje me date 23.02.2019.

Ankesa: ka ose jo KA PATUR (ardhur me date 12.03.2019)

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë Kane marre pergjigje me date 15.03.2019.

Ankesa: ka ose jo KA PATUR (ardhur me date 23.03.2019)

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë Kane marre pergjigje me date 24.03.2019.

Ankesa: ka ose jo KA PATUR (ardhur me date 31.03.2019)

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë Kane marre pergjigje me date 03.04.2019.

TITULLARI AUTORITETIT KONTRAKTUES

Shpëtim Hidri
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